
С Т А Н О В И Щ Е 
От ДОЦ. Д-Р ВИОЛИНА ГЕНОВА БОЕВА – БАНГЬОЗОВА, ДМ 
 
Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност”Доцент” в област на 
висшето образование 7. ”Здравеопазване и спорт” по направление 7.1 „Медици-
на” и научна Специалност “Паразитология и Хелминтология” 01.06.19 за 
нуждите на отдел” Паразитология и тропическа медицина” на НЦЗПБ, обявен в 
ДВ бр. 97 от 08.11.2013 г., с кандидат гл.ас. Нина Димитрова Цветкова, дб  

Представените от гл.ас. Нина Димитрова Цветкова документи съгласно 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника на  
НЦЗПБ-София за неговото приложение са одобрени от Комисия по допускане до 
конкурса. 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАНДИДАТА 
Нина Димитрова Цветкова е родена на 11.07.1967 г. Завършва висшето 

си образование с отличен успех (5,50) през 1992 г. в Биологическия факултет на 
СУ”Св. Кл. Охридски” по специалността „Биотехнологични процеси”. След 
университета, целия си трудов стаж досега осъществява само в НЦЗПБ (21 
години и 08 месеца). От 01.03.1993г. първоначално работи като биолог в Лаб. по 
диагностика на паразитозите към отдела по паразитология и тропическа 
медицина (ОПТМ). След успешно издържан конкурс от 2006 -2010 г., като н.с. І 
степен, а от 2011 г. като главен асистент в ОПТМ. През 2005 г. защитава 
дисертационен труд на тема: „Биоразнообразие, разпространение и биологични 
особености на свободно живеещите амеби в България” и придобива ОНС 
„доктор”. 

От 1993 г. до 2012 г. включително, кандидатката е провела различни и 
интересни специализации в чужбина в течение общо на 12 месеца и 8 дни: в г. 
Берн, (Швейцария) - Института по паразитология; в университетите –гр. Кьолн 
(Германия) и Монпелие (Франция), а така също курсово обучение (31 дни) по 
морфо и имунодиагностика на паразитозите в НЦЗПБ. Специализациите й в 
чужбина са във връзка с разработване на молекулярни методи за диагностика на 
свободно-живеещи амеби; по PCR - техниката при различни паразитозоонози, 
разработването на Western blotting на модел Trichinella spp., а така също за 
обработването на водни проби - РИФ с цел доказване на цисти от G. intestinalis и 
ооцисти на  Cryptosporidium spp.; за изолиране на РНК от бактериални клетъчни 
култури, пречистване на изолатите, маркиране и хибридизация на РНК и др. В 
резултат на горепосочените специализации, Н. Цветкова е изграден високо-
квалифициран специалист, владеещ съвременни и високотехнологични методи 
за диагностика на паразитозите и с висок потенциал за осъществяване на 
задълбочена научно-изследователска работа.  

Владее писмено и говоримо английски и руски езици. Член е на 
Българската асоциация по мед. паразитология (БАМП) и Българското 
паразитологично д-во (БПД). Притежава отлични компютърни умения (Word 
Excel, Power Point, Internet).  

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
Н. Цветкова участва в конкурса с 96 научни труда. От тях 30 са 

публикации в научни списания и сборници (в България - 24 и 6 в чужбина)  и 4 
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са във връзка с автореферата на дисертационния труд; 58 резюмета и доклади от 
участия в научни прояви; 3 монографии, (като съавтор в 2 и автор в 1) и 1 
ръководство (съавтор). Тя заема от 1 до 3 място в 67% от публикациите, а в 6 е 
първи автор. Към научната продукция на кандидатката трябва да се отбележат и 
нейните съобщения в национални и международни научни прояви (конгреси, 
симпозиуми, конференции). Общия брой на участия е 58, от които 10 в чужбина. 

Общият импакт фактор в които са публикувани статиите възлиза на 
11.985 при индивидуален – 2.215. Посочени са и 118 цитирания в наши и чужди 
списания, от тях 104 са от чужди автори. 

Научната дейност на кандидатката е представена в следните основни пет 
направления: 

● Разработване и внедряване на нови методи за микроскопска, 
серологична и молекулярно-биологична диагностика на паразитозите в Нац. 
Референтна лаборатория по паразитология; 

● Разработване и внедряване на диагностика на опортюнистичните 
паразитози (токсоплазмоза, криптоспоридиоза, бластоцистоза и др.) – 
генотипиране на паразити; 

● Диагностика на някои паразитозоонози (Leishmania spp., и Trichinella 
spp.) видова идентификация на базата на молекулярно-биологични методи, 
генотипиране на организмите] 

● Проучване на свободно живеещите амеби като потенциални патогени 
за хората;  

● Разработване и внедряване на методи за откриване във води (питейни, 
отпадни и др.) наличието на най-често срещаните ентеропротозойни патогени 
(цисти на G. intestinalis, ооцисти на Cryptosporidium spp и др.). 

Тя активно участва като съавтор в разработката на 10 научни проекта 
през периода от 2000.-та до 2012 година, от които международни -2; по линията 
на МОМН - 6 и финансирани от НЦЗПБ - 2. В резултат на научната си дейност е  
разработила и реализирала 14 внедрителски задачи, видно от приложената 
служебна бележка НЦЗПБ на 04.12.2013  

Научните трудове и внедряванията на Н. Цветкова тематично са в 
областта на конкурсната специалност и са доказателство за компетентността на 
авторката в областта на етиологията, патогенезата, диагностиката, разпростран-
ението и епиднадзора на паразитозите и техните причинители сред хората и  
околната среда..   

Най-общо приносните с оригинален характер от научно-изследо-
вателската дейност на кандидатката могат да бъде формулиран както следва:  

1. Осъществява пърото по рода си изолиране от околната среда на 
свободноживеещи амеби от род Hartmanella с доказан патогенен потенциал на 
клетъчни култури и опитни животни. Експериментално на животни установява у 
Hartmanella, пневмотропизъм и невротропизъм - свързвана досега само очна 
патология при хората. Обогатява познанието за срещаните у нас 
свободноживеещи амеби като чрез PCR-RFLP амебите от два от щамовете са 
идентифицирани като Hartmanella vermiformis. 
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2 Разработва, внедрява и оценява съвременни серологични методи за 
диагностика на токсоплазмозата (ELISA - IgG, IgM, IgA, ISAGA – IgM, IgA и 
IgE, Western blot и ELISA IgG avidity). 

3. Извършва за първи път типизиране на бластоцистни изолати в 
страната ни, като с помощта на случайна амплификация на полиморфна ДНК 
(RAPID) определя принадлежността на местни изолати от  Blastocystis. hominis 
към два отделни субтипа (1 и 3 ).  

4. За първи път се откриват ооцисти на Cryptosporidium spp. във водни 
проби чрез имунофлуорсценцтна диагностика и PCR –техниката. 

5. За първи път в страната ни са разработени и приложени молекулярно-
биологични методи (конвенционален PCR, RFLP-PCR и др. за видова 
идентификация на следните паразити: Trichinella spp. (установени са видовете -  
T. spiralis и  T. britovi);  Еch. granulosus; T. gondii; Leishmania spp., Trichomonas 
vaginalis. 

Значителен принос за науката и практиката в областта на мед. 
паразитология има и нейната самостоятелна монография (под печат) на тема:  
„Молекулярно-биологични методи и тяхното приложение в медицинската 
паразитология”. Изд. „Изток-Запад”, 2014, 100 с 

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
Учебната дейност на Нина Д. Цветкова, възлиза средно за периода 2009-

2013 г. на 109.70 часа, съгласно представената справка от ръководството на 
НЦЗПБ. Нейната натовареност с преподавателска работа през 2012 г. е 167.70 ч 
и за 2013 г. – 128.70 ч.  

Кандидатката активно участва в основните дейности на Отдела по 
Паразитология и тропическа медицина (лабораторна диагностика в НРФ, 
научно-изследователска и внедрителска, учебно-преподавателска дейности, а 
така също и в епиднадзора и контрол над паразитозите). Тя събира и анализира с 
колектива на ОТПМ извършените мониторингови проучванияа и анализи на 
паразитната заболяемост (местни и тропически паразитози), информация 
ежегодно предоставяна на МЗ и на Европейския център за контрол на заболява-
нията в Стокхолм и СЗО. Оказала е и консултативна помощ по диагностиката на 
маларията в Реп. Център по хигиена и епидемиология в Баку (Азербайджан). 

Нина Цветкова се представя в конкурса като изграден и уважаван 
преподавател, диагностик и изследовател с достатъчен обем публикации, 
преподавателска дейност и опит, което трябва да бъде оценено от Научното 
жури. Представените материали по конкурса сочат, че тя напълно отговаря на 
всички изисквания за заемане на академичната длъжност „Доцент” съдържащи 
се в ЗРАС на Р. България и Правилника за неговото приложение. 

Във връзка с гореизложеното, давам своята положителна оценка за 
нейния избор за „Доцент” и убедено препоръчвам на членовете на Научното 
жури да й присъдят академичната длъжност ”Доцент” по „Паразитология и 
хелминтология” за нуждите на ОПТМ при НЦЗПБ. 

 
04.03.2014 г.                ИЗГОТВИЛА СТАНОВИЩЕТО: 
С о ф и я                      Доц. д-р Виолина.Г. Боева -Бангьозова 
 


